 04سوال جلسه اول خواستگاری
نظر تو در مورد زندگي مشترك يا مستقل از خانوادهها چيست؟ آيا تصميم داري بعد از ازدواج مستقل ازخانواده باشي؟
 -2خانواده تو در مورد استقلال ما چه نظري دارند و آيا اين اجازه را به تو ميدهند؟ آيا خود تو توانايي عاطفي و
رواني مستقل شدن از والدين را داري؟ آيا بيش از حد به آنها وابسته نيستي؟
-3آيا ممكن است به خاطر رها شدن از شرايط خانوادگي فشارآور ازدواج كني؟
-4آيا ممكن است به خاطر نگراني از بالا رفتن سن ازدواج كني؟ يا به خاطر گريز از تنهايي ازدواج كني؟
-5آيا انگيزهات از ازدواج ،نياز خودت است يا به دليل وسوسهها يا فشارهاي ديگران ميخواهي ازدواج كني؟
-6هدفهايت در زندگي تا به حال چه بودهاند و بعد از اين چه خواهند بود؟ هدفهايت را اولويتبندي كن و
بگو؟
-7به نظرت همسر ايدهآل چه جور آدمي است؟ آيا هميشه همينطور فكر ميكردي؟ خانوادهات در اين مورد چه
فكري ميكنند؟ آيا تفاوتي در نظرات تو خانوادهات در مورد همسر ايدهآل وجود دارد؟
-8تا حالا سابقه بيماري خاصي داشتهاي؟ اگر مورد خاصي وجود داشته بگو؟
-9قبل از من هم به خواستگاري شخص ديگري رفتهاي؟ (يا قبل از من هم خواستگاري داشتهاي؟) دليل رد آنها
چه بوده است؟
-01چه آرزوهايي داري؟ از چه چيزهايي خوشت ميآيد؟ چه چيزهايي را دوست داري كه داشته باشي؟ آرزو
داري چه چيزهايي در زندگيات اتفاق نيافتد؟
-00چه چيزهايي براي تو مهم هستند ،در حدي كه به آنها ميگويي ارزش؟ اولويت ارزشهاي تو چيست؟
-02به چه چيزهايي علاقه داري؟ (ورزش ،موسيقي ،مسافرت ،تحصيل ،شغل ،مطالعه ،فرزندپروري و)...
-03نظرت در مورد زمان بچهدار شدن چيست؟ نظر خاصي داري؟ چرا؟
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-04چقدر مذهبي هستي؟ خانوادهات چه طور؟
-05الان درآمد ماهيانهات چهقدر است؟ آيا از عهده تامين زندگي برميآيي؟ آيا شغل ثابتي داري؟
-06در مورد كار كردن زن ،بيرون از خانه چه نظري داري؟
-07چند تا دوست صميمي داري؟ كلا آدم معاشرتي هستي يا نه؟
-08ميخواهي چه قدر با خانوادهات ارتباط داشته باشي؟ اگر لازم باشد بين خانواده و همسر يكي را انتخاب كني
چه كار ميكني؟
-09آيا در مورد خانه ،ماشين ،شهر محل سكونت و ...نظر خاصي داري؟
-21نظرت در مورد تقسيم كار منزل چيست؟ نظرت در مورد كمك به همسر در امور منزل چيست؟ نظرت در
مورد دخالت در شغل و كار مرد ،خارج از خانه چيست؟
-20اگر يك وقتي در مورد تفريح آخر هفته اختلاف پيدا كنيم چه طور به توافق ميرسيم؟
-22تا چه حد در تصميمگيريهايت مستقل عمل ميكني؟ تا چه حد با ديگران مشورت ميكني؟ تا چه حد از
همسرت كمك خواهي گرفت؟
-23به نظر تو ،چه اشكالاتي هست كه از همين الان نبايد در طرف مقابلت وجود داشته باشد؟
-24اگر اشكالي در طرف مقابل ديدي چه طور مطرح ميكني؟
-25راههاي نشان دادن علاقه و محبت كدامها هستند؟ فكر ميكنيد تا چه حد بايد احساسات و محبت را نسبت
به همسرت بيان كني؟
-26نظرت در مورد جايگاه مرد و زن در زندگي چيست؟
-27اگر به ناچار شوهر يا زن به خاطر شغلش به جاي ديگري منتقل شد ،تو چه خواهي كرد؟
-28وقتي از كسي ناراحت ميشوي ،معمولا چه راهي را پيش ميگيري؟
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-29نظرت در مورد جذابيت ظاهري طرف مقابل چيست؟ در مورد جذابيت باطنياش چه؟
-31نظرت در مورد مراسم و تشريفات ازدواج چيست؟ چهقدر خرج كنيم؟ در اين مورد چهقدر با خانواده توافق
داري؟

-30خصوصيات فردي مانند چاقي و لاغري ،زيبايي ،قد و وزن چهقدر برايت مهم است؟ آيا طرف مقابل خود را از
اين لحاظ ميپسندي؟
-32معمولا چند درصد تصميمهايتان منجر به عمل ميشود؟ چند درصد تصميمهايتان را خودتان اتخاذ
ميكنيد؟
-33به طور كلي در مورد جايگاه مسائل جنسي در زندگي زناشويي چه نظري داري؟
-34محل كار و زندگيات كجاست ،در كجا تحصيل كردهاي؟ آيا امكان تحقيق در محل كار ،تحصيل و زندگيات
وجود دارد؟
-35گذشته طرف مقابل چهقدر برايت اهميت دارد ،چه اطلاعاتي در مورد گذشته فرد ميخواهي داشته باشي؟
-36آيا ترديدي هم درخصوص ازدواج داري؟ چه ترديدي داري؟ آيا حاضري درخصوص ترديدت با طرف مقابل
صحبت كني؟
-37اگر تضاد و مشكلي بين تو و همسرت پيش بيايد آن را چگونه برطرف ميكني؟
-38چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفي در طرف مقابل ميبيني؟ آيا حاضري آنها را مطرح كني؟
-39آيا همديگر را دوست داريد؟ ميزان دوست داشتن هركدامتان نسبت به طرف مقابل چقدر است؟
-41به نظرت نشانههاي علاقه همسرت به تو چيست و يا چه بايد باشد؟
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